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Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlĳke en 

handelszaken (Brussel I) 

Resolutie van het Europees Parlement van 7 september 2010 over de uitvoering en 

herziening van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlĳke 

bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlĳke en 

handelszaken (2009/2140(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gelet op artikel 81 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlĳke bevoegdheid, 

erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlĳke en handelszaken1 (hierna 

"verordening-Brussel I" of "de verordening" te noemen), 

– gezien het verslag van de Commissie over de toepassing van de verordening 

(COM(2009)0174), 

– gezien het Groenboek van 21 april 2009 van de Commissie tot herziening van de 

verordening-Brussel I (COM(2009)0175), 

– gezien het verslag van Heidelberg over de toepassing van de verordening-Brussel I in de 

lidstaten en de antwoorden op het Groenboek van de Commissie (JLS/2004/C4/03), 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 november 2009 over de mededeling van de 

Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad – een gebied van vrijheid, 

veiligheid en rechtvaardigheid in dienst van de burger – programma van Stockholm2, meer 

in het bijzonder de onderdelen 'betere toegang tot civiele rechtspraak voor de burger en het 

bedrijfsleven' en 'uitbouw van een Europese rechtscultuur', 

– gezien de toetreding van de Europese Unie tot de het Verdrag van Den Haag over 

internationaal privaatrecht op 3 april 2007, 

– gelet op het Verdrag van Den Haag van 30 juni 2005 over de overeenkomsten voor de 

keuze van forum, op 1 april 2009 namens de Europese Unie ondertekend, 

– gezien de rechtspraak van het Hof van Justitie, meer in het bijzonder de zaken Gambazzi vs. 

DaimlerChrysler Canada3, het advies-Lugano4, West Tankers5, Gasser vs. MISAT6, Owusu 
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vs. Jackson1, Shevill2, Owens Bank vs. Bracco3, Denilauer4, St Paul Dairy Industries5 en 

Van Uden6, 

– gelet op het Verdrag van Brussel van 27 september 1968 over de rechterlijke bevoegdheid 

en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken7, Verordening (EG) 

nr. 805/2004 van 21 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van 

een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen8, Verordening (EG) nr. 

1896/2006 van 12 december 2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van 

een Europese betalingsbevelprocedure9, Verordening (EG) nr. 861/2007 van 11 juli 2007 

van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europese procedure voor 

geringe vorderingen10, Verordening (EG) nr. 4/2009 van 18 december 2008 van de Raad 

betreffende bevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en tenuitvoerlegging van 

beslissingen, en samenwerking voor onderhoudsverplichtingen11, en Verordening (EG) nr. 

2201/2003 van 27 november 2003 van de Raad betreffende de bevoegdheid, erkenning en 

tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid, 

en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/200012, 

– gezien Verordening (EG) nr. 864/2007 van 11 juli 2007 van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende het geldend recht voor niet-contractuele verbintenissen (Rome II)13, 

– gezien het advies van 16 december 2009 van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 

– gelet op artikel 48 en artikel 119, lid 2, van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van zijn Commissie juridische zaken (A7-0219/2010), 

A. overwegende dat Verordening (EG) nr. 44/2001 en haar voorloper, het Verdrag van Brussel, 

één van de meest geslaagde onderdelen van het Europees recht vormen; dat ze de grondslag 

voor een Europees rechtsgebied gelegd heeft, de burger en het bedrijfsleven goede diensten 

bewezen heeft door voor rechtszekerheid en voorzienbare uitspraken volgens eenvormige 

Europese regels te zorgen – aangevuld met een omvangrijk corpus aan jurisprudentie – en 

door parallelle rechtszaken te voorkomen, en als referentie en hulpmiddel voor andere 

juridische instrumenten dient, 

B. overwegende dat ze niettemin naar aanleiding van een aantal uitspraken van het Europees 

Hof van Justitie kritiek te verduren gekregen heeft en modernisering vergt, 
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C. overwegende dat afschaffing van de exequaturprocedure – het voornaamste doel van de 

Commissie – bevorderlijk zou zijn voor het vrij verkeer van rechterlijke uitspraken, en een 

belangrijke mijlpaal zou zijn op de weg naar een Europese juridische ruimte, 

D. overwegende dat machtiging bijna nooit geweigerd wordt : in niet meer dan 1 à 5% van de 

gevallen wordt er verzet tegen de aanvraag aangetekend, dat maar zelden tot resultaat leidt  

terwijl de tijd en kosten om een buitenlands vonnis op een eengemaakte markt te laten 

erkennen, nauwelijks te verantwoorden en zelfs bijzonder tergend zijn als de eiser voor 

meerdere rechtbanken verhaal op het vermogen van de tegenpartij moet zoeken die in het 

ongelijk gesteld is, 

E. overwegende dat er voor verschillende beleidsmiddelen van de Europese Unie geen 

machtiging vereist is: het Europees uitvoeringsbevel ("executoriale titel"), het Europees 

betalingsbevel, de Europese procedure voor geringe vorderingen, en de verordening 

onderhoudsplichten1, 

F. overwegende dat afschaffing van de exequaturprocedure kan geschieden door te bepalen dat 

een rechterlijke beslissing die in aanmerking komt voor erkenning en tenuitvoerlegging 

ingevolge de verordening, en die uitvoerbaar is in de lidstaat waar ze gewezen is, overal in 

de EU uitvoerbaar is; dat er dan een uitzonderingsprocedure aan gekoppeld moet worden 

die openstaat voor de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevorderd, ter 

waarborging van een adequaat rechtsmiddel bij de rechtbanken van het land waar het vonnis 

uitgevoerd moet worden indien laatstbedoelde partij zich op de in de verordening genoemde 

gronden tegen de tenuitvoerlegging wil verzetten; dat erop gelet moet worden dat 

uitvoeringsmaatregelen die vóór afloop van de beroepstermijn getroffen worden, niet 

onomkeerbaar mogen zijn, 

G. overwegende dat de minimumwaarborgen van Verordening (EG) nr. 44/2001 behouden 

moeten blijven, 

H. overwegende dat de overheid en gerechtsdienaars in de aangezochte lidstaat in staat moeten 

zijn om vast te stellen dat het document dat om uitvoering verzoekt, een echt (authentiek) en 

definitief vonnis van een nationale rechtbank bevat, 

I. overwegende dat arbitrage op een bevredigende manier geregeld is door het Verdrag van 

New York van 1958 en het Verdrag van Genève van 1961 over internationale arbitrage in 

handelszaken, dat door alle lidstaten ondertekend is, en dan ook buiten het 

toepassingsbereik van de verordening moet blijven vallen, 

J. overwegende dat het Verdrag van New York in minimumregels voorziet en de 

verdragsluitende staten in hun wetgeving gunstiger bepalingen inzake arbitrale bevoegdheid 

en arbitrale uitspraken kunnen opnemen, 

K. bovendien overwegende dat een regel volgens welke de gerechten van de staat waar de 

plaats van arbitrage zich bevindt, exclusieve rechtsmacht hebben, voor aanzienlijke 

verwarring zou kunnen zorgen, 

L. overwegende dat blijkens de intense discussie naar aanleiding van het voorstel om een 
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exclusieve bevoegdheid te scheppen voor gerechtelijke procedures voor de nationale 

gerechten ter bekrachtiging van arbitrage-uitspraken, de lidstaten niet tot een 

gemeenschappelijk standpunt hierover zijn gekomen en dat het averechts zou werken, gelet 

op de mondiale concurrentie op dit gebied, om te proberen hen daartoe te forceren, 

M. overwegende dat de verschillende nationale procedurele constructies die zijn bedacht ter 

bescherming van arbitrale rechtspraak (procesverbod bij rechterlijk bevel zolang niet in 

strijd met vrij verkeer van personen en grondrechten, geldigheidsverklaring van 

arbitragebedingen, schadetoewijzing wegens inbreuk op arbitragebeding, negatieve werking 

van het "Kompetenz-Kompetenz-principe", enz.) beschikbaar moeten blijven, en dat het 

effect van zulke procedures en de daaruit voortvloeiende rechterlijke beslissingen in andere 

lidstaten moeten worden overgelaten aan de wetgeving van die andere lidstaten, volgens de 

stand van het recht van vóór het arrest in de zaak-West Tankers, 

N. overwegende dat de vrije wilsbeschikking van de partijen van essentieel belang is, en dat 

door toepassing van de regel voor hangende zaken (lis pendens, litispendentie) zoals 

onderschreven door het Europees Hof van Justitie (bvb in de zaak-Gasser), de bepalingen 

op de keuze van rechtsforum met onverantwoorde ondermijnende handelingen ontweken 

kunnen worden, 

O. overwegende dat derden gebonden kunnen zijn aan een forumkeuzebeding (bv. in een 

connossement) zonder specifiek daarmee te hebben ingestemd, hetgeen hun toegang tot de 

rechter ongunstig kan beïnvloeden en daarom kennelijk onredelijk kan zijn; dat de 

derdenwerking van een forumkeuzebeding daarom in een specifieke bepaling van de 

verordening dient te worden geregeld, 

P. overwegende dat het Groenboek oppert dat een heel aantal problemen van de verordening 

door beter contact tussen de rechtbanken verminderd kunnen worden, dat het zo goed als 

onmogelijk is om betere verbindingen tussen rechters in middelen van internationaal 

privaatrecht met wetgevend optreden te regelen, maar dat ze als onderdeel van de instelling 

van een Europese juridische cultuur in de opleiding en door gebruikmaking van netwerken 

gestimuleerd kunnen worden (Europees netwerk voor justitiële opleiding, Europees netwerk 

van raden voor de rechtspraak, netwerk van voorzitters van hooggerechtshoven van de 

Europese Unie, Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken), 

Q. overwegende, voor de persoonlijkheidsrechten, dat de mogelijkheid van forumkeuze 

volgens de gunstigste verwachtingen ("forum shopping") beperkt moet worden door met 

nadruk te stellen dat de rechtbanken zich in princiep enkel bevoegd mogen verklaren als er 

voldoende, wezenlijke of betekenisvolle verbindingen met het land voorhanden zijn waar de 

procedure aangevat wordt, omdat dat voor beter evenwicht tussen de verschillende belangen 

zorgt die in het geding zijn, meer in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting en het recht 

op eerbiediging van de goede naam en het privé leven; dat het probleem van het toe te 

passen recht met een gericht wetgevend initiatief voor de verordening-Rome II te 

behandelen is; dat de geamendeerde verordening de rechtbanken van de lidstaten niettemin 

enige leidraad moet bieden, 

R. overwegende, waar het gaat om voorlopige maatregelen, dat de strekking van het 

arrest-Denilauer moet worden gepreciseerd, door duidelijk te stellen dat maatregelen 

ex parte op grond van de verordening kunnen worden erkend en uitgevoerd, mits de 

gedaagde partij in de gelegenheid is gesteld om tegen die maatregelen verweer te voeren, 



S. overwegende dat het niet duidelijk is in hoeverre conservatoire bevelen ter verkrijging van 

informatie en bewijs van toepassing van artikel 31 van de verordening uitgesloten zijn, 

Algemene opzet van internationaal privaatrecht 

1. vraagt de Commissie om na te gaan, hoe de verschillende verordeningen waarin de 

bevoegdheid, de tenuitvoerlegging en het toepasselijk recht worden geregeld, zich onderling 

verhouden; meent dat de algemene opzet een wetgevingskader met structurele samenhang 

dient te zijn dat gemakkelijk toegankelijk is en dat daarom de terminologie voor alle 

materies, begrippen en benodigde vergelijkbare bepalingen in elke materie uniform gemaakt 

en geharmoniseerd moet worden (bv. lis pendens, bevoegdheidsbedingen enz.), met een 

alomvattende codificatie van het internationaal privaatrecht als uiteindelijk doel; 

Afschaffing van exequatur 

2. wenst dat de exequaturprocedure afgeschaft wordt, maar denkt dat daar de nodige 

waarborgen tegenover moeten staan om de rechten van de partij te beschermen waartegen 

tenuitvoerlegging gevorderd wordt; meent dan ook dat er in de lidstaat waar 

tenuitvoerlegging gevorderd wordt, in een uitzonderingsprocedure voorzien moet worden ; 

meent dat die procedure moet openstaan op verzoek van de partij waartegen uitvoering 

gevorderd wordt en voor het gerecht dat in de lijst van bijlage III van de verordening 

genoemd wordt ; meent dat een aanvraag voor de uitzonderingsprocedure op één van de 

volgende gronden moet berusten: (a) erkenning is klaarblijkelijk in strijd met de openbare 

orde in de lidstaat waar uitvoering gevorderd wordt; (b) het oordeel is bij verstek gewezen, 

het document dat aanleiding tot de procedure gegeven heeft, of een gelijkwaardig 

document, zijn de verweerder niet bijtijds verstrekt om hem de nodige schikkingen voor zijn 

verdediging te laten treffen, tenzij hij nagelaten heeft om met een vordering de uitspraak aan 

te vechten op het ogenblik dat de gelegenheid zich voorgedaan heeft; (c) de uitspraak is niet 

te verenigen met een uitspraak in een geschil tussen dezelfde partijen in de lidstaat waar de 

erkenning gevraagd wordt, en (d) de uitspraak is onverenigbaar met een eerdere uitspraak 

over hetzelfde onderwerp en met dezelfde partijen in een andere lidstaat of een derde land, 

als de eerdere uitspraak aan de voorwaarden voor erkenning in de aangezochte lidstaat 

voldoet; meent verder dat er een beroep op de rechter gedaan moet kunnen worden nog 

voordat er in enige zin aanstalten tot tenuitvoerlegging gemaakt worden, en dat de rechter, 

wanneer hij van oordeel is dat het verzoek op ernstige gronden berust, de zaak moet 

verwijzen naar het gerecht dat in de lijst van bijlage III van de verordening genoemd wordt, 

voor toetsing aan de genoemde voorwaarden; spreekt zich voor toevoeging van een 

overweging in de preambule uit, in de zin dat een nationale rechtbank een tergend of 

onredelijk verzoek mag bestraffen, o.a. in de bepaling van de kosten; 

3. spoort de Commissie aan om een openbaar debat over de openbare orde uit het oogpunt van 

de hulpmiddelen van het internationaal privaatrecht op gang te brengen; 

4. meent dat er een geharmoniseerd, procedureel bepaald tijdschema voor de 

uitzonderingsprocedure van par. 2 moet bestaan, zodat ze zo spoedig mogelijk plaatsvindt, 

en dat erop gelet moet worden dat eventuele uitvoeringsmaatregelen die vóór afloop van de 

termijn voor het aanvragen van de uitzonderingsprocedure getroffen worden, niet 

onomkeerbaar zijn; stelt met bijzondere nadruk dat een buitenlands vonnis niet uitgevoerd 

mag worden zolang als het niet in goede en behoorlijke vorm aan de partij betekend is die in 

het ongelijk gesteld wordt; 



 

5. stelt dat er niet alleen een bewijs van echtheid geëist moet worden, als hulpmiddel in de 

procedure om erkenning te waarborgen, maar dat er voor dat bewijs ook een standaardvorm 

moet bestaan; denkt daarom dat het bewijs van bijlage V nader uitgewerkt moet worden en 

voor zover mogelijk de noodzaak van vertaling moet voorkomen; 

6. meent om redenen van kostenbesparing, dat vertaling van de uit te voeren beslissing tot het 

uiteindelijk bevel beperkt kan blijven (uitvoerend gedeelte en kort overzicht van 

rechtsgronden), maar dat er in geval van aanvraag van de uitzonderingsprocedure een 

volledige vertaling gevraagd moet worden; 

Authentieke middelen 

7. meent dat authentieke middelen niet onmiddellijk uitvoerbaar mogen zijn zonder ook maar 

enige mogelijkheid om ze voor de gerechtelijke autoriteiten van de lidstaat waar uitvoering 

gevraagd wordt, aan te vechten; staat dan ook op het standpunt dat de in te voeren 

uitzonderingsprocedure niet tot gevallen beperkt mag blijven waar uitvoering klaarblijkelijk 

tegen de openbare orde van het aangezocht land ingaat, omdat er omstandigheden denkbaar 

zijn dat een authentiek stuk niet met een vroeger vonnis te verenigen is en de 

rechtsgeldigheid (te onderscheiden van de echtheid) zelfs tijdens de uitvoering nog op 

gronden van dwaling, bedrog, enz. voor de rechtbanken van het land van herkomst 

aangevochten kan worden; 

Toepassingsbereik van de verordening 

8. meent dat onderhoudsplichten die binnen de werkingssfeer van Verordening (EG) 

nr. 4/2009 vallen, van het toepassingsbereik van de verordening uit te sluiten zijn, maar 

herhaalt dat het doel uiteindelijk moet zijn een volledig en algemeen geheel van rechtsregels 

die alle terreinen bestrijken; 

9. verzet zich met nadruk tegen schrapping (zelfs gedeeltelijk) van de uitsluiting van arbitrage 

uit de verordening; 

10. is van mening dat artikel 1, lid 2, letter d van de verordening duidelijk moet bepalen dat niet 

alleen arbitrageprocedures maar ook gerechtelijke procedures waarin ten principale, 

incidenteel of prejudicieel uitspraak wordt gedaan over de geldigheid of de mate van 

arbitrale bevoegdheid, van de werkingssfeer van de verordening uitgesloten zijn; is voorts 

van mening dat een lid moet worden toegevoegd aan artikel 31, inhoudende dat een vonnis 

niet zal worden erkend indien het gerecht van de staat van herkomst, bij zijn beslissing over 

de geldigheid of strekking van een arbitragebeding, een bepaling van het arbitragerecht van 

de aangezochte staat buiten beschouwing heeft gelaten, tenzij het vonnis uit die staat 

hetzelfde resultaat bewerkt als wanneer het arbitragerecht van de aangezochte staat was 

toegepast; 

11. meent dat dat ook in een overweging duidelijk gesteld moet worden; 

Keuze van rechtsforum 

12. bepleit, als oplossing voor het probleem van ondermijnende handelingen, om de rechtbank 

die in een overeenkomst tot keuze van forum aangewezen is, van haar verplichting te 

ontslaan om de procedure volgens de litispendentieregel op te schorten; meent dat daar een 

eis aan te koppelen is dat alle geschillen die op rechterlijke uitspraak wachten, vooraf door 



de gekozen rechtbank met bekwame spoed af te handelen zijn – aan te vullen met een 

overweging dat de vrije wilsbeschikking van de partijen het voornaamste belang 

vertegenwoordigt; 

13. is van mening dat er een nieuwe bepaling in de verordening thuishoort volgens welke een 

forumkeuzebeding ook derden kan worden tegengeworpen; is van oordeel dat die bepaling 

zou kunnen inhouden dat een persoon die geen partij is bij de overeenkomst, alleen aan een 

overeenkomstig de verordening overeengekomen exclusief forumbeding gebonden is 

wanneer: (a) het beding in een schriftelijk of elektronisch document is vastgelegd; (b) aan 

die persoon tijdig en afdoende bekend is gemaakt voor welk gerecht een vordering in te 

stellen is; (c) in vervoersovereenkomsten als gekozen forum wordt aangewezen (i) het 

gerecht van de woonplaats van de vervoerder; (ii) het gerecht van de in de 

vervoersovereenkomst bepaalde plaats van ontvangst; (iii) het gerecht van de in de 

vervoersovereenkomst bepaalde plaats van aflevering, of (iv) het gerecht van de haven waar 

de goederen aanvankelijk aan boord worden geladen of de haven waar de goederen 

uiteindelijk worden uitgeladen; meent dat er verder te bepalen is dat in alle andere gevallen 

de derde een vordering kan instellen voor het gerecht dat volgens de verordening anderszins 

bevoegd is, indien vasthouden aan het gekozen forum voor de betrokken partij 

klaarblijkelijk onredelijk zou zijn; 

Forum non conveniens 

14. stelt, om het soort probleem te vermijden dat zich in de zaak-Owusu vs. Jackson 

voorgedaan heeft, een oplossing in de zin van art. 15 van Verordening (EG) nr. 2201/2003 

voor, zodat de inhoudelijk bevoegde rechtbanken van een lidstaat de procedure kunnen 

opschorten als ze de mening toegedaan zijn dat een rechtbank van een andere lidstaat of een 

derde land beter geplaatst is om kennis van de zaak of een deel van de zaak te nemen, en de 

partijen in staat gesteld worden om een verzoek bij de betreffende rechtbank in te dienen, of 

zodat de behandelende rechtbank de zaak met instemming van de partijen aan de 

betreffende rechtbank kan overdragen ; verheugt zich over het overeenkomstig voorstel in 

het voorstel van verordening op rechtsbevoegdheid, toepasselijk recht, erkenning en 

tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten in erfeniszaken1; 

Toepassing van de verordening in de internationale rechtsorde 

15. vindt van de ene kant dat er niet genoeg nagedacht is over de vraag of de bepalingen van de 

verordening met terugwerkende kracht moeten ingaan, en dat het voorbarig zou zijn om dat 

besluit zonder zorgvuldig onderzoek, ruim opgevatte raadplegingen en politiek debat te 

nemen, waarbij het Europees Parlement een leidende rol op zich moet nemen, en spoort de 

Europese Commissie aan om die werkzaamheden aan te vatten ; meent van de andere kant, 

gezien het groot aantal bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen, de 

problemen van wederkerigheid en de diplomatieke geplogenheden, dat het om een 

wereldwijd vraagstuk gaat en dat er parallel ook op de conferentie van Den Haag naar een 

oplossing gezocht moet worden door de onderhandelingen over een internationaal verdrag 

over rechterlijke uitspraken weer op te nemen ; geeft de Europese Commissie opdracht om 

zich zo veel mogelijk in te spannen om dat project – de heilige graal van het internationaal 

privaatrecht  nieuw leven in te blazen en dringt erop aan dat ze onderzoekt in hoever het 
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Verdrag van Lugano van 20071 als model en inspiratie voor een dergelijk internationaal 

verdrag over rechterlijke uitspraken kan dienen; 

16. vindt inmiddels dat de regels van de Gemeenschap op de exclusieve bevoegdheid voor 

zakelijke rechten op onroerend goed of het gebruik van onroerend goed uitgebreid kunnen 

worden tot procedures die in derde land ingeleid worden; 

17. pleit voor amendering van de verordening zodat clausules tot exclusieve keuze van forum 

met terugwerkende kracht kunnen ingaan voor de rechtbanken van derde landen; 

18. meent dat een regel om de uitspraak in de zaak-Owens Bank vs. Bracco om te keren, het 

onderwerp van een afzonderlijke herziening moet vormen; 

Vaststelling van woonplaats van natuurlijke en rechtspersonen 

19. denkt dat er een zelfstandige Europese definitie van de woonplaats van natuurlijke personen 

(die uiteindelijk voor alle Europese wettelijke regelingen moet gelden) gewenst is, vooral 

om situaties te vermijden dat een persoon meer dan één woonplaats heeft; 

20. wijst een eenvormige definitie van de vestigingsplaats van vennootschappen in de 

verordening-Brussel I van de hand, omdat een definitie met zo ver reikende gevolgen in de 

ontwikkeling van een Europese vennootschapswet besproken en aangenomen moet worden; 

Rentetarieven 

21. meent dat de verordening een regel moet vastleggen om te verhinderen dat een uitvoerende 

rechtbank de vanzelfsprekende regelingen van rentetarieven van de rechtbank in het land 

van oorsprong niet wil toepassen en in de plaats haar eigen nationale rentevoet oplegt, en 

pas vanaf de datum van de machtiging tot uitvoering volgens de uitzonderingsprocedure; 

Industriële eigendom 

22. meent, om het probleem van "torpedo-procedures" op te lossen, dat het laatst aangesproken 

gerecht van de verplichting ontslagen zou moeten zijn om de procedure volgens de 

litispendentieregel op te schorten, als het eerst aangesproken gerecht klaarblijkelijk 

onbevoegd is; wijst evenwel de gedachte van de hand, als zouden verzoeken om een 

negatieve declaratoire uitspraak in ieder geval van de "first in time"-regel uitgesloten 

moeten worden omdat dergelijke verzoeken een legitiem commercieel oogmerk kunnen 

hebben; is evenwel van mening dat bevoegdheidskwesties het best kunnen worden opgelost 

in de voorstellen voor invoering van een eengemaakt stelsel voor beslechting van 

octrooigeschillen; 

23. is van mening dat de terminologische inconsistenties tussen Verordening (EG) nr. 593/2008 

(Rome I)2 en Verordening (EG) nr. 44/2001 opgeheven moeten worden, door de definitie 

van artikel 6, lid 1 van de verordening Rome I voor een "persoon die beroepsactiviteiten 

ontplooit" in artikel 15 lid 1 van de verordening Brussel I op te nemen, en de wending 

                                                 
1 PB L 147 van 10.6.2009, blz. 5. 
2 Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake 

het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (PB L 177 van 

4.7.2008, blz. 6). 



"overeenkomsten waarbij voor één enkele prijs zowel vervoer als verblijf worden 

aangeboden" van artikel 15, lid 3, van de verordening Brussel I te vervangen door een 

verwijzing naar Richtlijn 90/314/EEG inzake pakketreizen1, zoals in artikel 6, lid 4, letter b 

van de verordening Rome I; 

Jurisdictie inzake individuele arbeidscontracten 

24. verzoekt de Commissie om na te gaan, met inachtneming van de rechtspraak van het hof 

van justitie, of er een oplossing te vinden is die de kwetsbaarste partij meer rechtszekerheid 

en de nodige bescherming biedt, voor werknemers die hun werkzaamheden niet in één 

enkele lidstaat verrichten (bv. vrachtvoerders op lange afstanden, kabinepersoneel in de 

luchtvaart; 

Persoonlijkheidsrechten 

25. meent dat de uitspraak de zaak-Shevill verdere verduidelijking verdient ; denkt daarom, om 

de schijnbare neiging van de rechtbanken in bepaalde gebieden tegen te gaan, om 

territoriale bevoegdheid te aanvaarden terwijl er niet meer dan een zwakke binding met het 

land bestaat waar de zaak voorgebracht wordt, dat er een overweging toe te voegen is, dat 

de rechtbanken van het land in kwestie zich alleen bevoegd mogen verklaren als er 

voldoende, wezenlijke of betekenisvolle bindingen met hun land bestaan ; meent dat dat een 

beter evenwicht tussen de belangen tot stand zou brengen die in het geding zijn; 

Voorlopige maatregelen 

26. is van mening dat met het oog op een betere toegang tot de rechtsbedeling, de rechterlijke 

bevelen tot verkrijging van informatie en bewijs of bewaring van bewijs, onder het begrip 

van voorlopige en bewarende maatregelen moeten worden gebracht; 

27. meent dat de verordening voor zulke maatregelen een bevoegdheid moet geven aan de 

gerechten van de lidstaten waar de verlangde informatie of bewijsstukken zich bevinden, 

naast de bevoegdheid van de gerechten die ten gronde kennis van de zaak nemen; 

28. meent dat de term "voorlopige, waaronder bewarende, maatregelen" moet worden 

gedefinieerd in een overweging in de bewoordingen van het arrest-St Paul Dairy; 

29. meent dat het onderscheid in het arrest-Van Uden, tussen gevallen waarin het gerecht dat 

een maatregel toewijst, tevens bevoegd is om van de grond van de zaak kennis te nemen, en 

de gevallen waarin het gerecht die bevoegdheid mist, vervangen moet worden door een 

toetsing of de maatregelen worden gevraagd ter ondersteuning van een in die lidstaat of in 

een derde land aanhangige of aanhangig te maken procedure (in welk geval de beperkingen 

van artikel 31 niet van toepassing zouden zijn) of ter ondersteuning van een procedure in 

een andere lidstaat (in welk geval die beperkingen van artikel 31 wel van toepassing zouden 

zijn); 

30. dringt aan op invoeging van een overweging om de problemen te ondervangen die 

voortvloeien uit het vereiste van een "reële band" met de territoriale bevoegdheid van het 

gerecht dat een dergelijke maatregel toewijst, zoals erkend in het arrest-Van Uden, om 

                                                 
1 Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van 

vakantiepakketten en rondreispakketten (PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59). 



 

duidelijk te maken dat de gerechten van de lidstaten bij hun beslissing omtrent toewijzing, 

verlenging, wijziging of opheffing van een voorlopige maatregel die is toegewezen ter 

ondersteuning van een procedure in een andere lidstaat, rekening moeten houden met alle 

omstandigheden, waaronder (i) eventuele verklaring van het gerecht in een lidstaat waar de 

zaak ten gronde dient, over de bewuste maatregel of soortgelijke maatregelen, (ii) het al dan 

niet bestaan van een reële band tussen de gevraagde maatregel en het grondgebeid van de 

lidstaat waar die maatregel wordt gevraagd, en (iii) het te verwachten effect van de 

maatregel op een in een andere lidstaat aanhangige of aanhangig te maken procedure; 

31. verwerpt de opvatting van de Commissie dat het gerecht waar de zaak ten gronde dient, in 

staat zou moeten zijn de door het gerecht van een andere lidstaat toegewezen voorlopige 

maatregelen op te heffen, te wijzigen of aan te passen, want dat zou tegen de geest van het 

in de verordening gehuldigde beginsel van wederzijds vertrouwen indruisen; ziet bovendien 

niet in op welke basis een gerecht de beslissing van een gerecht in een ander rechtsgebied 

zou kunnen herzien, en welk recht in zo'n geval van toepassing zou zijn, en meent dat zoiets 

voor reële praktische problemen zou zorgen, bijvoorbeeld op het punt van de kosten; 

Collectief beroep 

32. benadrukt dat er bij de ophanden werkzaamheden van de Europese Commissie over 

rechtsmiddelen voor collectief beroep misschien speciale bevoegdheidsregels voor 

collectieve vorderingen in overweging te nemen zijn; 

Andere vraagstukken 

33. meent, gezien de speciale moeilijkheden die het internationaal privaatrecht met zich 

meebrengt, het belang van de wetgeving van de Europese Unie op bevoegdheidsconflicten 

voor het bedrijfsleven, de burger en internationale rechtszaken, en de behoefte aan een 

samenhangend corpus aan jurisprudentie, dat het tijd is om bij het Europees Hof van Justitie 

een speciale kamer op te richten die zich met de bronnen voor prejudiciële beslissingen in 

zaken van internationaal privaatrecht bezighoudt; 

° 

° ° 

34. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 


